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Programmet för årets nationaldagsfirande är här 
 
Den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i Societetsparken. Det blir 
som vanligt flagghissning, utdelning av utmärkelser och en massa 
roliga aktiviteter för stora och små. Årets högtidstal hålls av den 
prisbelönta journalisten Anna Roxvall och för underhållningen står 
bland annat Simone Moreno med band. 
 
Anna Roxvall högtidstalar 
Årets högtidstalare är Anna Roxvall, prisbelönt frilansjournalist från 
Träslövsläge. Hon har haft Afrika som sitt huvudområde och har rapporterat från 
bland annat Burundi, Kongo, Gambia, Sydsudan, Kenya och Västsahara. År 2017  
tilldelades hon Nils Horner-priset för sin utrikesrapportering. Hon kommer 
bland annat att tala mänskliga rättigheter och om bilden av Sverige utomlands.  
 
Simone Moreno sjunger svenska favoritsånger 
På scen står bland annat Simone Moreno. Hennes modersmål är portugisiska, 
men sedan hon kom till Sverige för 15 år sen har hon längtat efter att få sjunga 
mer på sitt nya språk. Hösten 2017 släppte Simone Moreno EP:n På Svenska. Det 
är en samling av hennes favoritsånger, med låtar från både äldre och nyare 
svenska artister. Tillsammans med sitt band tolkar hon bland annat Kent, 
Cornelis Vreeswijk och Peps Persson. 
 
Aktiviteter i parken 
I Societetsparken är det full aktivitet redan från klockan 12. De yngre 
nationaldagsfirarna kan bland annat göra pins och flaggor eller få en 
ansiktsmålning. På plats finns också ett antal foodtrucks som erbjuder både mat 
och glass.  
 
Huvuddelen av firandet pågår i Societetsparken men det är även programpunkter 
på andra platser, bland annat flagghissning på Varbergs torg och vernissage på 
Galleri Hamnmagasinet. Nationaldagen avslutas med svensk körlyrik och 
halländsk folkmusik i Varbergs kyrka. Programmet i sin helhet finns här: 
www.varberg.se/nationaldagen. Under nationaldagen hälsas också nya svenska 
medborgare välkomna genom en separat ceremoni och en efterföljande middag. 
 
För mer information, kontakta:  
Christina Josefsson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Telefon: 070-298 82 53 
E-post: christina.josefsson@varberg.se 
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